Curs EPOMA
Regnes del llevant mediterrani (II): Israel, gènesi i
història del poble escollit
Presentació

Després
d’haver
estudiat
les
principals
civilitzacions
mesopotàmiques (sumeris, accadis, assiris i babilonis) en aquest
curs coneixerem altres pobles i cultures que es trobaven a la
perifèria del món mesopotàmic i que, sovint, coneixem més per
les seves relacions amb aquell que no per elles mateixes.
D’aquesta manera al llarg d’aquest any ens aproparem a la
història, cultura, religió i art de pobles com els elamites,
mitànnics, hitites, fenicis, israelites, arameus, filisteus,
ammonites, moabites, edomites... coneixent-los pels seus propis
mèrits i no tant sols com a referències de les grans civilitzacions
assirio-babilòniques.
El nostre objectiu és assentar les bases i donar les eines
necessàries per conèixer i entendre el complicat món del Pròxim
Orient, des del punt de vista d’altres civilitzacions igualment
importants però menys conegudes. Amb molts segles d’història,
amb moltes civilitzacions, pobles i cultures diferents que tenen
diferents períodes històrics, l’apropament a les cultures orientals
no és fàcil. Però amb aquest curs, organitzat en blocs per facilitar
la comprensió, pretenem donar, d’una forma ordenada, clara i
concisa, les pautes fonamentals per fixar els principals
esdeveniments històrics i culturals de cada civilització.

Vinculació

Aquest curs forma part dels Estudis sobre Història i
Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània Antiga
(EPOMA). Si desitgeu conèixer els Estudis complets sol·liciteunos el programa extens, on s’explica tota la programació.

Professor

Prof. Felip Masó, Arqueòleg especialista en el Pròxim Orient
antic.

Programa

Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Dates i horari
Els dimarts, del 29 de gener al 26
de febrer de 2019
De 19.30h a 21h
5 sessions
Preu
80 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Informació pràctica

Els orígens dels hebreus.
De la dominació egípcia a l’Èxode.
De la conquesta al regne unificat de David i Salomó.
Història de dos regnes: Israel i Judà.
La conquesta babilònia i l’exili.

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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